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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengobatan modern telah berkembang pesat di masa sekarang

ini dan telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat seiring dengan

majunya ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, farmasi, dan sebagainya.

Dalam kenyataannya pada saat ini, perkembangan praktik-praktik pengobatan

medis modern baik yang dikelola oleh lembaga pemerintah maupun swasta

selalu diiringi dengan perkembangan praktik-praktik pengobatan tradisional.

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengobatan tradisional yang masih

tetap hidup dan menjadi model pengobatan alternatif dalam masyarakat.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa health care merupakan salah

satu fenomena sosial budaya yang kompleks yang melibatkan banyak faktor

didalam kehidupan masyarakat secara umum dan khusus (Kasniyah, 1997:

71).

Sebagaimana ditunjukkan dalam masyarakat Jawa, kuatnya budaya

mistis atau magis yang bercampur dengan kehidupan modern mengarahkan

kecenderungan untuk memilih dan menggunakan sistem pengobatan

tradisional sebagai alternatif sistem pengobatan modern yang ada di klinik-

klinik kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Perlu dipahami, sistem

pengobatan tradisional ini disebut sebagai sistem pengobatan alternatif baik

itu dari sisi orang/ pelaku praktik pengobatan, ilmunya, obatnya maupun juga
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dari segi biayanya yang biasanya lebih murah dibanding cara-cara pengobatan

modern. Secara khusus, mahalnya biaya penyembuhan penyakit secara medis

mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong menuju berbagai tempat

pengobatan tradisional.

Kecenderungan untuk memilih sistem pengobatan tradisional, menurut

pakar Sosiologi dan Kebudayaan Prof. Dr. Tadjoer Ridjal, M. Pd,

menunjukkan sebuah gambaran umum tentang  masyarakat Indonesia  yang

masih memegang teguh nilai-nilai tradisi warisan generasi sebelumnya

(Andreasari, 2010). Pemikiran masyarakat yang masih konservatif tersebut

didukung dengan adanya faktor kepercayaan (belief) yang begitu kuat

terhadap kekuatan metafisik yang memiliki daya penyembuh bagi berbagai

macam penyakit. Kepercayaan ini merupakan sesuatu yang diyakini

keberadaannya, dia selalu memunculkan sebuah pertanyaan benar dan salah,

beberapa orang berpendapat bahwa kepercayaan tidak dapat didiskusikan

dalam konteks benar atau salah, sebab ini menyangkut tentang sebuah

keyakinan.

Adapun sistem pengobatan tradisional yang berkembang pada masing-

masing masyarakat tidaklah sama. Hal tersebut tergantung pada sistem

kepercayaan, kebudayaan dan kehidupan sosial yang dianut oleh masyarakat

yang bersangkutan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, keberadaan hidup

orang Jawa itu sendiri tidaklah luput dari kehidupan sosial dan budayanya.

Kehidupan sosial dan budaya orang Jawa sendiri dilatarbelakangi oleh sisa

kebiasaan-kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa
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kebiasaan hidup pada zaman sebelumnya memberikan ciri khas atau warna

tersendiri bagi kehidupan sosial dan budaya orang Jawa. Meskipun pada saat

ini sebagian besar peradaban orang Jawa sudah mulai berubah ke arah yang

lebih modren seiring dengan berbagai macam pengaruh asing yang masuk,

namun tidak serta merta berbagai macam pengaruh asing yang ada dapat

dengan seketika menggantikan atau menghilangkan apa yang menjadi ciri

khas dan warna dari orang Jawa. Hal tersebut tercermin dari karakteristik

yang dimiliki oleh sebagain besar orang Jawa yakni masih memegang teguh

dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada.

Kebudayaan dapat dibagi menjadi tujuh unsur pokok, yaitu (1) bahasa,

(2) sistem pengetahuan, (3) organisasi sosial, (4) sistem peralatan hidup dan

teknologi, (5) sistem matapencaharian hidup, (6) sistem religi dan (7)

kesenian (Koentjoroningrat, 1983: 206). Sistem religi termasuk didalamnya

sistem kepercayaan yang ada pada masyarakat Jawa yang sampai saat ini

masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya ialah

kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme disini merupakan suatu

bentuk kepercayaan terhadap adanya roh atau jiwa pada benda-benda,

tumbuh-tumbuhan, hewan dan juga pada diri manusia itu sendiri. Disamping

itu, masyarakat Jawa juga lekat dengan adanya hal-hal yang bersifat mistis.

Pada dasarnya mistisisme itu sendiri merupakan suatu bentuk pemahaman

tentang pengalaman dekat (experience-near) dan pemahaman tentang dunia

batin manusia, sehingga masyarakat Jawa lazim menyebutkan dengan laku

batin. Meskipun bentuk dan cara laku batin beraneka ragam dan masing-
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masing gerakan kebatinan mengembangkan dogma dan ritual mereka secara

khas dan berbeda-beda, namun pada hakikatnya apa yang mereka lakukan

merupakan bentuk tindak mistis yang berakar pada budaya kejawen yang

sama (Soehadha, 2008: 2-4).

Koentjaraningrat menyatakan bahwa mistisisme
yang berkembang dikalangan masyarakat Jawa
merupakan tanda protes dan kritik terhadap
masa kini. Selain itu, perkembangan mistisisme
dalam kehidupan masyarakat di Jawa dianggap
sebagai reaksi atas kemrosotan nilai-nilai dan
dianggap sebagai cara untuk menemukan
kembali unsur-unsur asli.

Mistisisme yang berkembang di Jawa merupakan pencarian ekspresi

dan jati diri kultural pada zaman peralihan dan perubahan. Adapun pola pikir

orang Jawa pada umumnya menganggap bahwa meskipun pengalaman mistik

merupakan perasaan yang berada diluar kehidupan duniawi, memisahkan diri

dari dunia empiris, namun pengalaman mistik membawa jangkauan pada hal-

hal yang bisa digunakan di dunia ini (Soehadha, 2008: 11). Hal lain yang

menunjukkan bahwa masyarakat Jawa erat kaitannya dengan hal-hal yang

bersifat mistis adalah dengan adanya kepercayaan pada keajaiban hal-hal

yang bersifat irasional. Kaitannya dengan hal tersebut maka kita dapat amati

pula mengenai perihal pengobatan tradisional yang terdapat pada masyarakat,

khususnya pada masyarakat Jawa.

Pengobatan tradisional disini menurut WHO (2000) diartikan sebagai

jumlah total pengetahuan, ketrampilan, praktik-praktik yang berdasarkan

teori, keyakinan dan pengalaman masyarakat yang mempunyai adat budaya
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yang berbeda, baik dijelaskan atau tidak, digunakan dalam pemeliharaan

kesehatan serta dalam pencegahan diagnosa, perbaikan dan pengobatan

penyakit secara fisik juga mental.

Menurut Asmino (1995), pengobatan tradisional dibedakan mejadi dua,

(1) cara penyembuhan tradisional (traditional healing) yang terdiri dari

pijatan, kompres, akupuntur dan lain sebagainya, (2) obat tradisional

(traditional drugs) yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang telah

tersedia dari alam seperti halnya tanaman, hewan, sumber mineral/ garam-

garam serta air. Obat tradisional ini terdiri dari tiga jenis yaitu, (i) terbuat dari

sumber nabati yang diambil dari bagian-bagian tumbuhan seperti buah, daun,

kulit, batang dan sebagainya, (ii) obat yang diambil dari sumber hewani

seperti bagian kelenjar-kelenjar, tulang-tulang maupun dagingnya dan (iii)

obat tradisional yang diambil dari sumber mineral atau garam-garam yang

bisa didapatkan dari mata air yang keluar dari tanah. Dalam

perkembangannya, pengobatan tradisional itu sendiri dikategorikan kedalam

salah satu cabang dari pengobatan alternatif yang dapat pula didefinisikan

sebagai cara pengobatan yang dipilih oleh seseorang bila cara pengobatan

konvensional tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Air merupakan salah satu zat yang sangat penting bagi kelangsungan

hidup manusia, 70 % bagian dari tubuh manusia ialah air. Tanpa adanya air

maka manusia tidak akan dapat melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu air

menjadi sangat penting keberadaannya bagi kelangsungan hidup manusia,

termasuk didalamnya sebagai salah satu media dalam penyembuhan berbagai
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macam penyakit. Upaya penyembuhan penyakit dengan menggunakan air

sebagai medianya juga sudah banyak ditemui dalam masyarakat, diantaranya

ialah terapi air ruqyah/ air doa di bengkel rohani Ciputat dan pengobatan

tradisional air doa H. Evi Abdul Rahman Shaleh. Pengobatan tradisional air

doa H. Evi Abdul Rahman Shaleh ini terdapat di Dusun Mekarsari,

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Pengobatan tradisional ini

merupakan sebuah praktik pengobatan  tradisional dengan menggunakan air

dan ramuan lainnya yang telah diberi mantra atau doa oleh sesepuh yang

dianggap memiliki kemampuan khusus dalam menyembuhkan berbagai

macam peyakit. Keparcayaan pasien terhadap air dan berbagai ramuan

lainnya yang telah diberi doa dan mantra tersebut menunjukkan masih adanya

faktor kepercayaan yang begitu kuat pada hal-hal yang berada di luar batas

kemampuan manusia dan juga bersifat ghaib atau mistis yang membuat

masyarakat cenderung berfikir secara irasional. Meskipun terkadang biaya

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit juga menjadi salah satu faktornya.

Berdasarkan uraian singkat di atas, fenomena pengobatan tradisional

air doa yang terdapat di Dusun Mekarsari, Kecamatan Kertek, Kabupaten

Wonosobo, Jawa Tengah, lebih khususnya pada praktik pengobatan

tradisional H. Evi Abdul Rahman Saleh memiliki keunikan dan ciri khas

tersendiri yakni selain banyak yang percaya dan memakainya, pengobatan

tradisional air doa ini juga merupakan salah satu jenis pengobatan tradisional

yang tidak terdapat pada setiap tempat. Oleh karena itu, peneliti menganggap
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bahwa penelitian dengan judul “Fenomena Pengobatan Tradisional Air Doa”

ini layak untuk ditulis dalam skripsi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem pengobatan tradisional yang masih terus hidup di zaman yang

sudah cenderung modern.

2. Kepercayaan masyarakat yang begitu kuat terhadap sistem pengobatan

tradisional.

3. Sistem pengobatan yang berlaku di dalam masyarakat sebagai suatu

fenomena sosial budaya yang kompleks.

4. Perkembangan pesat praktik-praktik pengobatan tradisional tidak bisa

dilepaskan dengan semakin mahalnya biaya pengobatan di pusat-pusat

pelayanan kesehatan modern termasuk klinik dan rumah sakit.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka dalam hal ini

permasalahan yang akan dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini

dilakukan agar fokus penelitian menjadi jelas dan terarah. Cakupan masalah

dalam penelitian ini dibatasi pada fenomena kemunculan dan popularitas serta

kepercayaan pasien terhadap pengobatan tradisional air doa di Dusun
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Mekarsari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Lebih khususnya pada

praktik pengobatan tradisional H. Evi Abdul Rahman Shaleh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

pembatasan masalah, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemunculan dan popularitas fenomena pengobatan tradisional

air doa di Dusun Mekarsari, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo?

2. Bagaimana proses pembentukan kepercayaan para pasien terhadap

pengobatan tradisional air doa?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kemunculan dan popularitas fenomena

pengobatan tradisional air doa di Dusun Mekarsari, Kecamatan Kertek,

Kabupaten Wonosobo.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan kepercayaan para

pasien terhadap pengobatan tradisional air doa.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara

teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Fenomena Pengobatan Tradisional Air Doa

diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian dengan tema yang

sama atau relevan sehingga dapat memberi kontribusi bagi

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Sosiologi,

khususnya dalam ranah sosiologi budaya dan sosiologi kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu

pengetahuan yang didapatkan selama menempuh studi Pendidikan

Sosiologi ke dalam karya yang nyata. Melalui penelitian ini, peneliti

juga dapat mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan

fenomena pengobatan tradisional air doa di Dusun Mekarsari,

Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharpakan dapat digunakan sebagai wacana

dan informasi empiris tentang fenomena pengobatan tradisional air

doa. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

bermanfaat bagi almamater sebagai bahan referensi kajian untuk

pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.
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c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam

proses pembangunan masyarakat. Kemudian, melalui penelitian ini

diharapkan dapat memberi informasi empiris pada masyarakat,

khususnya pada masyarakat di Dusun Mekarsari, Kecamatan Kertek,

kabupaten Wonosobo sehingga masyarakat dapat berpikir kritis dalam

menyikapi fenomena tersebut.

d. Bagi Universitas dan Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah

ilmu pengetahuan bagi para akademisi tentang fenomena pengobatan

tradisional air doa di Dusun Mekarsari, Kecamatan Kertek,

Kabupaten Wonosobo.


